Porządek Nabożeństw
od 31.12. do 07.01.2018 r.
Niedziela 31.12. św. Rodziny
7:00 Różaniec
7:30 O powrót do pełni zdrowia dla Marii (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podziękowaniem i prośbą w int. ofiarodawców i darczyńców sióstr Karmelitanek
16:00 Nabożeństwo dziękczynne
Poniedziałek 01.01. Bożej Rodzicielki
7:00 Różaniec
7:30 Za parafian (j. niemiecki)
10:00 Za ++ matkę Katarzynę, ojca Augustyna, dziadków Florentynę i Karola, żonę i matkę Annę
jej rodziców Agnieszkę i Jana, siostry zakonne Bertrandę i Rudolfę oraz pokr.
17:15 Nabożeństwo
18:00 …………………………..
Wtorek 02.01. św. Bazylego i Grzegorza
7:00 Za ++ Reinholda Cwik ++ z rodzin Cwik, Kupka
Środa 03.01.
7:00 1.…………………………
2.…………………………
I Czwartek 04.01.
16:00 Godzina św. i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża Henryka Swoboda w r. urodzin, rodziców i teściów
I Piątek 05.01.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 1. Za ++ córkę Annę Naumann, matkę Cecylię Niewergol z ok. urodzin, ojca Alfonsa, teściów
Jadwigę i Pawła Smieszkoł i pokr.
2…………………………
Sobota 06.01. Objawienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 (j. polski)
10:00 Za ++ matkę Annę w r. śmierci, ojca Wilhelma, męża Józefa, 2 synów Andrzeja i Huberta,
brata Georga i pokr.
18:00 Za ++ męża i ojca Józefa, rodziców, teściów, 3 braci, 2 bratowe, szwagra, ++ z rodziny z obu
stron
Niedziela 07.01. Chrzest Pana Jezusa
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ siostrę Eleonorę jej męża Georga, rodziców, rodzeństwo i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. parafian i kolędników
17:15 Nieszpory
18:00 O radość wieczną dla ++ męża i ojca Piotra z ok. urodzin, jego rodziców Irmgard i Jana,
rodziców Elżbietę i Pawła i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Na Sylwestra… i nie tylko - autorzy różni

 Jedyną rzeczą nad którą mamy kontrolę, jest to
w jaki sposób wyrażamy nasze emocje. Nad
światem zewnętrznym kontroli nie mamy
 Nasze myśli pozytywne przyczyniają się do sukcesu, a negatywne przysparzają niepowodzeń
 Przestać pić można dla innych, ale utrzymać
trzeźwość można tylko dla siebie
 Wieczorem napisz sobie pięć rzeczy za co
danego dnia jesteś wdzięczny
 Jeśli jestem zły na kogoś, to istnieje prawdopodobieństwo, że coś ze mną samym jest nie
w porządku
 Życie wymaga ciągłej pracy. Ale nie jest najważniejsza praca skierowana na zewnątrz, lecz przede wszystkim praca nad sobą, nad obrazem samego siebie, nad charakterem, uczuciami
i emocjami
 Gdy przestaję się bać, świat nie wydaje się taki groźny
 Ludzie kochają, gdy ich się kocha
 Zawsze więcej chcemy, niż potrzebujemy
 Szukaj pogodnej strony dnia
 Mogę zmienić tylko siebie, nie zmienię drugiego. My tak chętnie
zmieniamy drugiego a nie siebie
 Nie uznawaj zachowania innych ludzi, ich oceny, a nawet odrzucenia
ciebie, za miernik twojej wartości. Nie innych, ale siebie mam ulepszać
 Można nigdy nie krytykować, nawet jak się z kimś nie zgadza. Można
słuchać, powiedzieć jak się coś samemu robi. Radzić a nie krytykować
 Żyj godziwie tylko jednym dniem, nie rozwiązuj od razu wszystkich
problemów życiowych
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Rok 2017
księża odprawiający Mszę św. w naszej parafii
o. Joachim Zok, prałat Andrzej Ziółkowski, Marian Pleśniak, Andrzej
Walczak, bp. Paweł Stobrawa, Jerzy Chybicki, Albert Glaeser, Janusz
Foszczyński, o. Waldemar Polczyk, Grzegorz Rencz, Tomasz Skowron, Jacek
Chromniak, Mateusz Wieczorek, o. Waldemar Wołowski, o. Paweł Gatka,
Dariusz Domerecki, Józef Zwarycz, Wojciech Kępkowski, Tadeusz Młot,
o. Jerzy Bzdyl, Wolfgang Globisch, o. Arkadiusz Sitko, infułat Edmund
Podzielny, Józef Cichoń, Krzysztof Ruciński, Józef Ibrom, Konrad Lempa,
o. Ryszard Gontarczyk
pielgrzymki piesze, autokarowe, samolotowe
Częstochowa, Wrocław, Opole, Ludźmierz, Zakopane, Łagiewniki, Wadowice,
Inwałd, Góra św. Anny, Olesno, Fatima, Santiago de Compostella, Praga
Droga: 2+2=10 km; 4+4=14 km; 4+4+kamień=17 km: 3+3=12 km do Panamy.
ofiary i wydatki (15.12.2017 r.)
wpływy z wszystkich ofiar na cele: ogólno-kościelne, diecezjalne, Caritas, misje
oraz na cele parafialne, remontowe: 170.198 zł.
wydatki na wszystkie cele: ogólno-kościelne, diecezjalne, Caritas, misje oraz na
cele parafialne remontowe: 166.902 zł.
na koncie parafii pozostało: 3.296 zł.
na cele remontowe jest 3.754 zł.
fundusz cmentarny
wpłaty i ofiary: 9.833 zł.
wydatki (remondis+woda): 9.801 zł.
„Z nadzieją do Panamy”
ofiary: 19.601 zł.
wydatki: 5.800 zł.
stan konta: 13.801 zł
Statystyka (w nawiasie dane z 2016 roku):
 sakramentu Chrztu św. udzielono 20 dzieciom - 10 dziewczynek, 10 chłopców (19)
 pogrzebów było 19 - 9 kobiet, 10 mężczyzn (19)
 sakramentu Małżeństwa udzielono 16 parom, 13 spoza naszej parafii (11)
 do I Komunii św. i Spowiedzi przystąpiło 32 dzieci (21)
 sakramentu Bierzmowania ks. biskup udzielił 20 osobom (20)
 z Komunią św. w każdy I piątek miesiąca kapłan odwiedza ok. 30 osób
 szafarze Komunię św. zanosili w każdą niedzielę do ok. 6 chorych
 udzielono 55.000 Komunii św.
 stronę www. odwiedzono 51 tyś. razy
 wydano 53 numery gazetki Nasza Kolonowska Rodzina Parafialna

Dziś niedziela Świętej Rodziny, ostatni dzień Starego Roku. Msze św.
o 7:30 i 10:00, obie w j. polskim. O godz. 16:00 Nabożeństwo dziękczynne
i Te Deum. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii św. Rodziny
w Zawadzkiem.
—————–—–——–———–———–——–—–———–—————
Nowy Rok Msze św. O 7:30 ( j. niemiecki), 10:00, 18:00. Nabożeństwo
o pokój o 17:15. Kolekta na cele diecezji i seminarium.
—————–—–——–———–———–——–—–———–—————
I czwartek , Godzina św. i Koronka o 16:00.
—————–—–——–———–———–——–—–———–—————
I piątek Msza św. o 17:00. Nie będzie odwiedzin chorych.
—————–—–——–———–———–——–—–———–—————
Trzech Króli. Msze św. o 7:30 (j. polski), 10:00 i 18:00. Na każdej
poświęcenie kadzidła, wody i kredy. Kolekta na cele Misji. Nie będzie po
południu Nabożeństwa. Zachęcamy do odwiedzin naszej szopki indywidualnie i rodzinnie. Pokłonienia się i zawierzenia tego roku w Naszym życiu,
św. Rodzinie. Od 19:00 dyżur ks. Piotra w kancelarii.
—————–—–——–———–———–——–—–———–—————
Przyszła niedziela Chrztu Pana Jezusa. Kolekta kolędowa, jako ofiara dla
kapłanów. Na Mszy św. Podczas Mszy św. o 10:00 błogosławieństwo tegorocznych kolędników. Kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
—————–—–——–———–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej: Monika
Mańczyk, Sylwia Student, Teresa Meinel, Dominika Meinel. Bóg zapłać!
Do nabycia Gość Niedzielny
—————–—–——–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za udział, modlitwę, zaangażowanie w czasie Świąt. Za każdą
złożoną ofiarę; kolekta z Pasterki - 2.347 zł. 8,30 euro; kolekta II dzień
Świąt - 2.460 zł. 8,18 euro.
—————–—–——–———–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
—————–—–——–———–———–——–—–———–—————
W sobotę 27 stycznia wyjazd do Katowic - Panewnik, nawiedzenie szopek
oraz do Centrum Silesia. Wyjazd o 8:00, powrót ok. 17:00. Można zapisywać się w zakrystii. Koszt 26 zł.
Podnieś rączkę Boże Dziecię i Błogosław
rok 2018 i każdego z Nas!

